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Doel van dit document 

1. In dit document staan suggesties en aanbevelingen voor verloskundigen opgenomen die nodig 

zijn om de wettelijke verankering van het prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg 

(PHB JGZ) binnen de wet Publieke Gezondheid in de praktijk vorm te geven; 

2. Dit document is een aanvulling op de handreiking “PHB- JGZ” welke in opdracht van VWS door 

het NCJ is opgesteld (https://www.ncj.nl/themadossiers/prenataal-huisbezoek-jgz/over-het-

phb-jgz/).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ncj.nl/themadossiers/prenataal-huisbezoek-jgz/over-het-phb-jgz/
https://www.ncj.nl/themadossiers/prenataal-huisbezoek-jgz/over-het-phb-jgz/
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1. Inleiding  

De eerste 1000 dagen van een kind zijn cruciaal voor een goede start. De gezondheid voor, tijdens en 

na de geboorte blijkt een belangrijke voorspeller van zowel fysieke als mentale problemen op latere 

leeftijd. Het is daarom van belang dat zwangeren en/of gezinnen, desgewenst, in een kwetsbare 

situatie op (psycho)sociaal- maatschappelijk vlak ondersteund worden.  

2. Aanleiding 

Eind 2021 heeft de Eerste Kamer de wetswijziging van de Wet publieke gezondheid aangenomen en 

deze treedt per 1 juli 2022 in werking. Deze wetswijzing betekent dat alle gemeenten een prenataal 

huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg aan zwangeren en/of hun gezinnen in een kwetsbare 

situatie moeten kunnen aanbieden. Voor het prenatale huisbezoek door de JGZ wordt jaarlijks een 

budget van 5,3 miljoen euro in het gemeentefonds gestort. 

De wetswijziging houdt in dat alle gemeenten in Nederland het huisbezoek vanaf 1 juli 2022 moeten 

kunnen aanbieden. De jeugdverpleegkundige kan zo al vroeg in de zwangerschap, na signalering door 

de verloskundig zorgverlener, hulp en ondersteuning te bieden aan zwangeren en hun gezinnen in een 

kwetsbare situatie. Hierbij staat voorop dat het prenatale huisbezoek op vrijwillige basis is. 

 

3. Missie, Visie en Kernwaarden KNOV 

Missie De KNOV (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen) is van en voor (klinisch) 

verloskundigen. Verloskundigen zijn autoriteit op het gebied van verloskundige zorg en een gezond 

verloop van de periode rondom zwangerschap en bevalling. De KNOV staat voor en streeft naar de 

beste zorg voor de (aanstaande) zwangere, haar partner en (ongeboren) kind. Dat willen we bereiken 

door (klinisch) verloskundigen te ondersteunen, te verbinden en hun belangen te behartigen.  

Visie Een goed begin is een investering voor het leven. De KNOV heeft één doel met haar verloskundige 

visie: voortreffelijke verloskundige zorg leveren aan (aanstaande) ouders.  

In de KNOV-visie staan centraal:  

• De zwangere: zij staat centraal en maakt op basis van goede voorlichting haar eigen keuzes.  

• De autonome, zelfstandige verloskundige: als medisch professional staat zij achter de zwangere   

   vrouw en haar partner. Ze begeleidt hen in het hele proces van kinderwens tot na de bevalling   

   en biedt daarin toegesneden zorg, adviezen en ondersteuning.  

• De verloskundige keten: een goede samenwerking met alle zorgverleners in het proces is van 

   essentieel belang voor de continuïteit en kwaliteit van de verloskundige zorg.  

Kernwaarden De KNOV heeft kernwaarden geformuleerd die uitdrukken waar verloskundigen voor 

staan: ‘Verloskundigen zijn vakkundig, betrokken, trots en zij maken zich samen sterk voor de 

geboortezorg’. 
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4. Sociale Verloskunde 

Aansluitend bij de behoefte van de vrouw en haar kind, draagt de verloskundige mede zorg voor een 

gezonde start voor het kind. Tevens ondersteunt zij de vrouw in de transitie naar het ouderschap en 

in het bereiken van optimale psychosociale gezondheid. Het doel van het thema “Sociale Verloskunde” 

is het clusteren van onderwerpen waardoor meer regie, integraliteit en overzicht beoogd wordt. 

De volgende projecten vallen onder de paraplu Sociale Verloskunde  

• Positieve gezondheid 

• Project Kansrijke Start 

• Project voorkomen onbedoelde zwangerschappen 

• Project Prenataal Huisbezoek JGZ  

 

5. Doel Prenataal Huisbezoek JGZ 

Op dit moment vindt een huisbezoek vanuit de JGZ veelal alleen plaats in de postnatale periode. De 

prenatale fase is van grote invloed op de ontwikkeling van het kind in de rest van zijn of haar leven. 

Door het huisbezoek aan te bieden in de prenatale fase is het mogelijk om ouders in een kwetsbare 

situatie vroegtijdig passende interventies aan te bieden. Tevens is er ruimte voor aandacht en 

ondersteuning door de jeugdverpleegkundige voor het aanstaand ouderschap en de psychosociale 

ontwikkeling van de ouders.  

De jeugdverpleegkundige kan mede bijdragen aan het slaan van een brug tussen het medisch en 

sociaal domein en de daaruit volgende mogelijkheden van het inzetten van een aanvullend scala van 

hulp en ondersteuning indien dit nodig en gewenst is door de ouders. 

 

 
Het hoofddoel van het Prenataal Huisbezoek is;   

Zwangeren en/of gezinnen die desgewenst in een kwetsbare situatie verkeren, vanuit een 

multidisciplinaire samenwerking optimale zorg/ondersteuning bieden om ieder kind een zo goed 

mogelijke start te geven met de beste kansen voor een goede toekomst. 

 

  

6. Afbakening  

In alle documentatie rondom het prenataal huisbezoek wordt gesproken over de multidisciplinaire 

samenwerking binnen de keten geboortezorg. Gemeenten en cliëntenorganisaties hebben een 

verbindende en sturende rol om deze samenwerking te versterken door o.a. de vorming van lokale 

coalities.   

Dit document en aanvullende informatie via de website, heeft als doel de verloskundigen te faciliteren 

in hun rol bij de implementatie van PHB – JGZ. Het delen van goede voorbeelden en positieve 

ervaringen kan inspiratie bieden. Het delen van leerervaringen en/of praktijksituaties die minder 

soepel verlopen kunnen inzicht geven om vanuit daar een andere aanvliegroute te kiezen.  
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7. Rollen  

Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s) en Integrale Geboortezorg Organisaties (IGO’s) zijn 

samenwerkingsverbanden waarin de eerste- en tweedelijns verloskundige zorg, de kraamzorg, de 

kindergeneeskunde of neonatologie en soms de jeugdgezondheidszorg participeren. IGO’s zijn VSV’s 

die een eigen entiteit hebben opgericht. VSV’s en IGO’s hebben een regionaal verbindend karakter. 

Hierdoor speelt een VSV/IGO een belangrijke rol in de implementatie en uitvoering van het PHB JGZ. 

De geboortezorg werkt volgens de zorgstandaard integrale geboortezorg (ZIG). De ZIG beschrijft de 

basiszorg die elke (aanstaande) zwangere of kraamvrouw aangeboden behoort te krijgen.  

       7.1   Gemeente 

De verantwoordelijkheid van de gemeente is met de wetswijziging veranderd. Zij krijgt een 

taakverantwoordelijkheid in de zorg voor ongeboren kinderen bij zwangeren in kwetsbare situaties. 

Dit betekent verantwoordelijkheid voor randvoorwaarden, zoals financiering en monitoring. Daarnaast 

speelt zij een belangrijke rol in het stimuleren van samenwerking en het stimuleren of regisseren van 

de ontwikkeling, implementatie en uitvoering van het PHB JGZ. De gemeente koopt het PHB JGZ in bij 

de uitvoerende JGZ-organisatie, en zorgt dat er passende vervolgtrajecten beschikbaar (en bekend) 

zijn.  

        7.2   De Zorgverzekeraar 

De zorgverzekeraar is verantwoordelijk voor de financiering conform de zorgverzekeringswet van de 

geboortezorg en de POP poli. De rol van de zorgverzekeraar verandert niet bij de invoering van het 

PHB JGZ. De zorgverzekeraar kan het PHB JGZ bij de geboortezorg, aanvullende hulpverleners en 

cliënten onder de aandacht brengen, stimuleren en daarmee bevorderen. 

 

        7.3   Regionale variatie  

De regionale variatie is groot. Daarmee wordt bedoeld dat de samenwerkingspartners niet per definitie 

de partijen zijn die het dichtstbij gelegen zijn. Bij het maken van lokale afspraken over het prenataal 

huisbezoek is het belangrijk om na te gaan wie in de regio de aangewezen ketenpartners zijn en hoe 

de lokale coalitie is vormgegeven.  

De VSV topografie sluit niet (altijd) aan bij de gemeente & provinciegrenzen en de GGD topografie is 

niet (altijd) gelijk aan de gemeente topografie. Daarnaast is de GGD niet altijd de uitvoerder. In 

sommige gevallen kan dit ook Actiz jeugd zijn.  

Het realiseren van samenwerking vraagt regie van de gemeente en inspanning en tijdsinvestering van 

alle partijen. Hierbij zijn zowel afspraken op bestuurs- en managementniveau van belang  als ook 

weten wie je samenwerkingspartners in de uitvoering zijn en op welke wijze je elkaar het beste kunt 

bereiken. De uitvoering van het PHB JGZ moet aansluiten op de lokale uitvoering. 

Om inzicht te krijgen in wie de samenwerkingspartners in een bepaalde regio / gemeente zijn, kan 

gebruik worden gemaakt van de landkaart van het kennisnet geboortezorg (zie link pagina 12). 
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8. Signaleren  

Ieder mens kan signaleren, echter de signalen bespreken vraagt vaardigheden en vertrouwen. Bij 

professionals in of betrokkenen bij de geboortezorg is signaleren, inclusief het bespreken, een 

professionele taak. Dit is in het belang van de zwangere en het ongeboren kind. 

Het herkennen van signalen is makkelijker als je weet dat er een passende aanpak of oplossing is. 

Hierdoor sta je er meer voor open en durf je het eerder te bespreken. Ook ervaring speelt een rol.  

In een gezin zijn er allerlei factoren die een rol spelen in de gezinssituatie. Sommige factoren hebben 

een negatieve invloed (risicofactoren), andere hebben een positieve invloed (beschermende factoren). 

De factoren beïnvloeden elkaar onderling ook. De mate van kwetsbaarheid wordt mede bepaald door 

de balans tussen risicofactoren en beschermende factoren. 

De beleving van de zwangere en/of het gezin van de risicofactoren en de aard en steun van 

beschermende factoren zijn bepalend voor de mate van kwetsbaarheid van de situatie. Het is de taak 

van de verloskundige om het gesignaleerde en de beleving van de zwangere/het gezin bespreekbaar 

te maken. 

  

      

 

1 2 3 4

Consult Signaleren Bespreekbaar Toeleiden 

Verloskundige praktijk oppikken/screenen maken warme overdracht
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  8.1 Kwetsbaarheid  

In onderstaand schema wordt een opsomming gegeven van signalen en factoren die een rol kunnen 

spelen in het ontstaan van een kwetsbare situatie (Mejdoubi J, 2014; van Rooijen K, 20213; van Rooijen 

K, 2021); het overzicht geeft een beeld van voorkomende risicofactoren, maar is zeker niet volledig. 

Een optelsom van risicofactoren is ongunstig voor de ontwikkelkansen van een kind (risicocumulatie). 

Bron: handreiking NCJ pagina 21 en 22. 

 

 

Beschermende factoren (Mejdoubi J, 2014; van Rooijen K, 20213; van Rooijen K, 2021) zijn veelal het 

tegenovergestelde van  risicofactoren. Het hebben van beschermende factoren vormt een buffer 

tegen de risicofactoren. Ook hier is het overzicht niet volledig, maar het geeft richting waaraan gedacht 

of waarover gesproken moet worden. Bron: handreiking NCJ pagina 21 en 22. 

 

 

 

 

Gezinssituatie Gezondheid van de ouders Levensloop ontwikkeling ouders

zwangere jonger dan 20 jaar /  ouder dan 40 jaar lage gezondheidsvaardigheden traumatische gebeurtenissen

onbedoeld zwanger fysieke conditie/ervaren gezondheid verdachte van een misdrijf

partner niet betrokken bij zwangerschap chronische vermoeidheid slachtoffer van een misdrijf

eenoudergezin langdurige ziekte geen school afgemaakt

zwangere met wisselende partners arbeidsongeschiktheid gewelddadig milieu

zwangere/gezin niet blij met de zwangerschap eenzaamheid huiselijk geweld

samengesteld gezin depressie klachten Financiën

relatieproblemen angstklachten schulden

LVB problematiek onder-overgewicht laag inkomen 

Hechting en ouderschap eenzijdig of beperkt voedingspatroon uitkering

ouder met negatieve jeugdervaringen verslaving ( roken, drugs, alcohol,games) dak-en thuisloos

ouder is zelf uit huis geplaatst geweest Stemmingswisselingen armoede

opvoedproblemen bij eerder(e) kind(eren) hoge ervaren stress 

ouder heeft negatieve opgroei ervaringen in het eigen ouderlijk gezin Informele steun en netwerk

geen voorbereiding op de komst van de baby sociaal isolement 

geen inlevingsvermogen of inzicht in de behoeften van een baby weining steun partner

Gebruik van formele voorzieningen matig of slechte band familie

afwijzing van gebruik van formele voorzieningen / zorgmijden matig of slechte contact buren

onbekendheid met formele voorzieningen Communicate 

contacten met Veilig Thuis laaggelettertheid / lage taalvaarigheden 

eerder kind onder toezicht stelling (OTS) of uit huis geplaatst (UHP) analfabetisme

contact met politie, reclassering, justitie of in detentie Nederlandse taal (bijna) niet machtig

Beschermende factoren

stabiele gezinssituatie stabiele werkgelegenheid

gewenste zwangerschap voldoende financiën

ouder heeft een prettige jeugd gehad weinig ervaren stress

ouder is veilig gehecht goede communicatieve vaardigheden

positieve opvoedingsbeleving van eerdere kinderen goede beheersing Nederlandse taal

goede gezondheid goede sociale contacten en steun

goede gezondheidsvaardigheden goede band met familie, vrienden en buren

goede intelligentie gebruik van passende voorzieningen

positieve levensloop

goede opleiding
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9. Gevalideerde screeningsinstrumenten 

Screeningsinstrumenten en signaleringsmethodieken versterken het signaleren door verloskundigen 

en zijn onderdeel van het vakmanschap. Het gebruik van valide screeningsinstrumenten en 

signaleringsmethodieken, gecombineerd met professioneel inzicht, leiden tot betere herkenning van 

kwetsbare situaties. Aanbevolen wordt om regionaal hetzelfde screeningsinstrument in te zetten. 

De volgende valide screeningsinstrumenten en signaleringsmethodieken worden door verloskundigen 

het meest gebruikt:  

 R4U- Mind2Care -Alpha NL - Positieve Gezondheid gesprekstool (zie link pagina 12)  

 

CPZ-Overzicht_instrumentenDEF-1.pdf (kennisnetgeboortezorg.nl) 

CPZ-Overzicht_instrumentenDEF-2-1.pdf (kennisnetgeboortezorg.nl) 

10. Randvoorwaarden  

Om het signaleren van kwetsbare situaties zinvol te laten zijn, is een handelingsperspectief en een 

daarbij passende actie, essentieel. Een zwangere en/of het gezin bij wie een kwetsbare situatie 

gesignaleerd wordt, staat eerder open voor mogelijke acties als: 

• Zij vertrouwen heeft in de professional.  

• Zij zich respectvol benaderd voelt.  

• Het effect van de situatie op het gezin/de baby besproken wordt. 

• Er tijd is om het besprokene te laten bezinken en eventueel in het eigen netwerk te bespreken.  

• De meerwaarde van een voorstel uitgelegd wordt.  

• Zij zelf last heeft van de situatie. 

• Eigenaarschap genomen wordt ( verantwoordelijkheid voelen en nemen voor de situatie). 

https://www.kennisnetgeboortezorg.nl/wp-content/uploads/2021/04/CPZ-Overzicht_instrumentenDEF-1.pdf
https://www.kennisnetgeboortezorg.nl/wp-content/uploads/2021/04/CPZ-Overzicht_instrumentenDEF-2-1.pdf
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10.1     Sociaal-maatschappelijke vragen  

Sociaal-maatschappelijke vragen raken aan normen en waarden. Er is geen blauwdruk te maken 

wanneer er sprake is van een kwetsbare situatie en wanneer niet. Om een goed beeld te kunnen 

vormen is een gesprek nodig waarbij inzicht in de eigen mogelijkheden van de zwangere en/of het 

gezin én de mogelijkheden van de verloskundige zelf worden besproken. De verloskundige moet ook 

inzicht hebben hoe haar normen en waarden van invloed zijn op het gesprek en de inschatting van de 

kwetsbaarheid. 

Slaag- en faalfactoren  

Slaagfactoren  

•Dat de verloskundige over gespreksvaardigheden en tijd beschikt om het gesignaleerde te     

   bespreken. 

• Dat de verloskundige de zwangere en/of het gezin als gelijkwaardige partner(s) ziet en benadert. 

• Dat de verloskundige een open houding heeft waarin gezonde nieuwsgierigheid en oprechte  

   aandacht de basis voor het gesprek zijn. 

• Dat het gesignaleerde concreet en in objectieve termen benoemd wordt. 

• Dat de verloskundige uit kan leggen welke invloed de kwetsbaarheid heeft op het ongeboren kind. 

• Dat mogelijke vervolgacties, waaronder een PHB JGZ, besproken en uitgelegd worden.  

• Dat vervolgafspraken en acties duidelijk met de zwangeren worden afgestemd. 

•  De samenwerkingspartijen werkafspraken hebben gemaakt en deze hebben geformaliseerd. 

•  Dat er sprake is van een “warme” overdracht waarbij de mens centraal staat en niet het probleem. 

• Dat er met enige regelmaat multidisciplinaire afstemming plaatsvindt waar procesevaluatie een 

onderdeel van is. 

• Dat de verloskundige en de zwangere bespreken welke gegevens gedeeld (mogen) worden.  

• Dat indien de zwangere verdere steun afwijst, de reguliere zorg aangeboden blijft.  

   Dit wordt  duidelijk met de zwangere besproken, zodat zij zich niet onder druk voelt staan om de   

   ondersteuning of het PHB JGZ te accepteren.  

• Dat bij afwijzen van de vervolgacties de verloskundige samen met de zwangere/het gezin blijft   

   bespreken welke mogelijkheden er zijn en daarbij het welzijn en gezondheid van het gezin en van  

   het kind in beeld houdt. 

 

Faalfactoren   

• Dat de aanmeldingswijze voor een PHB JGZ onduidelijk is. 

• Er niet duidelijk is wie de samenwerkingspartners zijn. 

• De gemeente onvoldoende verantwoordelijkheid neemt om het PHB- JGZ te organiseren (faciliteren). 

• Er weinig sprake is van onderlinge afstemming ( gebrek aan 1 plan -1 gezin methodiek) . 

• Formatieproblemen JGZ. 

• Wisselende aanspreekpunten. 

• Gebrekkige/geen communicatie over vervolg na toeleiding door de verloskundige. 

• De regionale variatie te groot is waardoor eigenaarschap en overzicht ontbreekt (waar moet ik heen 

en dit uitzoeken kost teveel tijd en tijd is geld..).  
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10.3 Samenwerking met ketenpartners en cliëntenorganisaties 

Het signaleren van een kwetsbare situatie en het komen tot een passende aanpak ter verbetering van 

de situatie vraagt om kennis, creativiteit en inlevingsvermogen. Het komen tot een passende aanpak 

is het doel, terugkoppeling en evaluatie vormen een belangrijk afsluitend element. 

Het is als verloskundige of verloskundige maatschap aan te bevelen om te investeren in het inzicht 

krijgen van de samenwerkingspartners en clientorganisaties. Uit de verhalen van verloskundigen 

waarbij het PHB-JGZ  voorspoedig verloopt blijkt dat de tijdsinvestering die hierin gedaan is opweegt 

tegen de frustratie die het oplevert als er geen duidelijk beeld is bij multidisciplinaire samenwerking 

en communicatie.  

 

 

11. Training   

Het bespreekbaar maken van signalen of een “onderbuikgevoel” is niet altijd een makkelijke opgave.  

Er zijn diverse factoren die hierin een rol spelen. Schroom niet om ondersteuning te vragen of een 

training te volgen. 

In de visie van de KNOV is opgenomen dat verloskundigen handelen vanuit Positieve Gezondheid. Door 

vanuit deze visie een vrouw te begeleiden, krijgt zij een bredere kijk op haar eigen welzijn en 

gezondheid en is zij beter in staat haar eigen wensen te bepalen, te bespreken en er mee aan de slag 

te gaan. 

Bij Positieve Gezondheid staat een betekenisvol leven centraal. Door een bredere kijk op gezondheid 

spreek je de eigen regie van mensen aan en versterk je hun veerkracht om met uitdagingen in het 

leven om te gaan.  Voor meer informatie over Positieve Gezondheid: 

https://www.knov.nl/kennis-en-scholing/vakkennis-en-

wetenschap/vakkennis?componentid=13860864&title=Positieve%252bgezondheid 

https://www.knov.nl/kennis-en-scholing/vakkennis-en-wetenschap/vakkennis?componentid=13860864&title=Positieve%252bgezondheid
https://www.knov.nl/kennis-en-scholing/vakkennis-en-wetenschap/vakkennis?componentid=13860864&title=Positieve%252bgezondheid
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12. Communicatie 

In verschillende verloskundigenpraktijken is de samenwerking met JGZ al een beproefd concept. Hier 

liggen duidelijke afspraken, zoals o.a. een warme overdracht, aan ten grondslag.  

De komende weken worden deze eerlijke verhalen op diverse manieren opgehaald en online gedeeld.  

Dit ter inspiratie en collegiale uitwisseling. Niet alles gaat in één keer goed, soms is een langere adem 

nodig om tot goede implementatie te komen.  

 

13. Link voor registratie  

De verwachting is dat verloskundigen tegen diverse zaken aan gaan lopen. Voor zaken die buiten hun 

invloedsfeer liggen, maar die wel bepalend zijn voor goede implementatie wordt een e-mailadres 

aangemaakt.  

Het doel hiervan is om een platform te bieden waar verloskundigen situaties kunnen doorgeven 

waarbij de signaalfunctie, die de verloskundige heeft, niet tot zijn recht komt. Denk hierbij aan 

formatieproblemen JGZ, afwijkende contracterende afspraken of gemeente die hun prioriteiten 

rondom het PHB niet op orde hebben. 

Het is niet zo dat de KNOV eventuele problemen oplost, maar het is wel de bedoeling om de signalen 

te bundelen en inzicht te krijgen in hoe het in het land gaat. En, wanneer nodig, deze informatie ook 

te gebruiken als onderlegger in een gesprek op regionaal of landelijk niveau.  

De link zal eind juni 2022 via de website beschikbaar zijn. 
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14. Handige links 

Handreiking 

https://www.ncj.nl/themadossiers/prenataal-huisbezoek-jgz/over-het-phb-jgz/ 

 

ZIG 2.0 

https://www.kennisnetgeboortezorg.nl/nieuws/webinar-op-naar-de-zig-2-0 

 

Interactieve sociale kaart: 

https://www.kennisnetgeboortezorg.nl/wp-ontmoetingen/interactieve-kaart-sociale-

verloskunde/ 

 

screeningsinstrumenten  

R4u: https://www.kennisnetgeboortezorg.nl/wp-content/uploads/2020/12/R4u.pdf 

Mind2 care:  https://mind2care.nl/ 

positieve gezondheid: https://www.iph.nl/meedoen/gratis-downloaden/ 

 

Webinars 

https://www.kennisnetgeboortezorg.nl/nieuws/terugkijken-webinar-het-prenataal-

huisbezoek-jgz-komt-eraan/ 

https://www.kennisnetgeboortezorg.nl/nieuws/terugkijken-webinar-overdracht-naar-en-

samenwerken-met-jgz/ 

Interactieve Webinar van 21 juni 2022 20.00-21.00 (aanmelden kan nog!) 

Hybride workshop prenataal huisbezoek JGZ | CPZ (kennisnetgeboortezorg.nl) 

 

 

https://www.ncj.nl/themadossiers/prenataal-huisbezoek-jgz/over-het-phb-jgz/
https://www.kennisnetgeboortezorg.nl/nieuws/webinar-op-naar-de-zig-2-0
https://www.kennisnetgeboortezorg.nl/wp-ontmoetingen/interactieve-kaart-sociale-verloskunde/
https://www.kennisnetgeboortezorg.nl/wp-ontmoetingen/interactieve-kaart-sociale-verloskunde/
https://www.kennisnetgeboortezorg.nl/wp-content/uploads/2020/12/R4u.pdf
https://www.iph.nl/meedoen/gratis-downloaden/
https://www.kennisnetgeboortezorg.nl/nieuws/terugkijken-webinar-het-prenataal-huisbezoek-jgz-komt-eraan/
https://www.kennisnetgeboortezorg.nl/nieuws/terugkijken-webinar-het-prenataal-huisbezoek-jgz-komt-eraan/
https://www.kennisnetgeboortezorg.nl/nieuws/terugkijken-webinar-overdracht-naar-en-samenwerken-met-jgz/
https://www.kennisnetgeboortezorg.nl/nieuws/terugkijken-webinar-overdracht-naar-en-samenwerken-met-jgz/
https://www.kennisnetgeboortezorg.nl/agenda/21-juni-hybride-workshop-prenataal-huisbezoek-jgz/

